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Vážení spoluobčané,
Jsem moc ráda, že vám mohu sdělit opět
několik dobrých zpráv. Během letošního
léta se nám podařilo ze stanovených
plánů uskutečnit výstavbu komunikací
v Bažantnici, výměnu oken a vchodových dveří v budově zdravotního střediska a nové vchodové dveře v mateřské
škole. Také je opravena cesta „u bytovek“
a právě probíhá I. etapa opravy severovýchodního křídla školy, která zahrnuje
opravu krovů, přeložení a výměnu střešní krytiny, opravu podhledů, vč. restaurování a odvodnění budovy. Na přelomu
září a října začne budování vodovodní,
kanalizační a plynové přípojky ke kabinám na fotbalovém hřišti. Oprava hrobky hrabat Chotků na místním hřbitově je
v současné době na začátku výběrového
řízení. Volejbalové hřiště, díky partě
nadšenců, ožilo již před časem. A jsem
za to moc ráda. V dohledné době zde
bude realizováno i elektrické napojení,
což zvýší komfort využívání. Potřebný
zdroj elektřiny je zatím řešen dohodou
s panem Hazukou a s panem Šípkem,
za což jim patří velký dík. Děti i jejich rodiče určitě potěší, že do konce září budou
na travnaté části instalovány herní prvky,

které budou moci děti využívat. Celé hřiště bude mít podmínky pro sportovní
akce pro všechny, nejen pro děti. Herní
prvky budou sedmdesáti procenty hrazeny ze získané dotace z ministerstva
pro místní rozvoj, zbylých třicet procent
bude pokryto z rozpočtu městyse.
Projekt na areál volnočasových aktivit
u fotbalového hřiště se, bohužel, ocitl
na mrtvém bodě. Geometrické zaměření
je zhotoveno, leč přístup oslovené firmy
je, přes veškeré urgence, laxní. Věřím,
že domluvená schůzka se zástupcem jiné
firmy povede ke kýženému výsledku.
Pokračuje II. a III. etapa intenzifikace
ČOV. Vyúčtování I. etapy činilo
10 696 830 Kč, přičemž podíl z rozpočtu
Městyse Nové Dvory činil 301 597 Kč
a podíl Obce Církvice činil 800 105 Kč.
Zbytek nákladů bylo pokryto dotací
z fondu krajského úřadu Středočeského
kraje. Kolaudační řízení proběhne
8. a 9. 11. 2016. Tato akce je společným
dílem DSO Klejnarka Církvice-Nové
Dvory.
Ráda bych Vám také připomenula
existenci Obecně závazné vyhlášky
č.2/2013 o místních poplatcích. Je třeba

si uvědomit, že každé užívání veřejného
prostranství podléhá oznamovací povinnosti. Poplatek za využívání veřejného
prostranství je následně vyměřen podle
znění uvedené vyhlášky. Najdete ji, jako
ostatně další dokumenty, na webových
stránkách městyse, nebo se můžete
informovat přímo na úřadu městyse.
Novinkou je umístění kontejneru
na použité ošacení od Diakonie Broumov, který najdete u zdravotního
střediska.

Milí spoluobčané,
přeji Vám krásný podzim
a budu se těšit na setkání
s Vámi, třeba u světýlek
vánočního stromu,
nebo na Vánočním koncertě.
Vanda Vöröšová
starostka městyse
Obyvatelé Bažantnice jsou s nově vybudovanými komunikacemi spokojeni. Z původní
vysoutěžené ceny bylo uspořeno 351 tisíc korun. Cena provedeného díla je 6 652 609 Kč.
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Opravená cesta „U bytovek“. V podzimních měsících plánujeme
další lokální opravy komunikací.

Firma STATUS započala v červenci práce na I. etapě oprav severovýchodního křídla školy.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky
se konají v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2016
od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost – zasedací
místnost Úřadu městyse Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 285 31 Nové Dvory. Voliči
budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek 14. října 2016
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Eva Dítětová

Dotazníková anketa - informace:
Strategický rozvojový plán obsahuje analytickou část a návrhovou
část. Analytická část shrnuje informace o městysi, obyvatelstvu,
infrastruktuře a místním životě, ze kterých je třeba vycházet při
navrhování budoucího rozvoje. Návrhová část přináší náměty
na rozvoj a zlepšení života v městysi. Jeho součástí bude také SWOT
analýza (zkratka z anglických slov: S = STRENGHTS – silné stránky,
přednosti, výhody-co je pro nás dobré, W = WEAKNESSES – slabé
stránky, nedostatky, slabiny-čím se sami ohrožujeme, O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti-co se nám nabízí a T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení - co by nás mohlo blokovat).
Smyslem této SWOT analýzy je tedy uznání silných stránek
a odstraňování (nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se
zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace vhodných možností,
a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
S vyhodnocením dotazníku se budete moci seznámit na internetových stránkách městyse a o těchto výsledcích bude možné si pohovořit také na některém veřejném zasedání.
Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí a její
rozvoj je důležité realizovat pro ně, ale také především s nimi. Proto
doufáme, že se „dotazníkové ankety“ zúčastníte v hojném počtu
a Vaše názory nám pomohou v naší budoucí práci. Za vyplnění
a odevzdání dotazníku všem děkujeme.
Jitka Přibylová

Do poštovních schránek Vám byl doručen dotazník, který nám,
zastupitelům, po jeho vyplnění a odevzdání do sběrného boxu
umístěného v budově úřadu městyse u zasedací místnosti, přispěje
k tomu, abychom více poznali potřeby Vás, občanů, a pomůže nám
stanovit hlavní směry a cíle rozvoje v dalších letech.
Výsledky vyplývající z tohoto dotazníku budou také mimo jiné
použity jako podklad pro vypracování „Strategického plánu rozvoje
městyse Nové Dvory“.
A co je to strategický plán rozvoje?
Je to dokument potřebný nejen pro zastupitelstvo městyse,
ale i pro každého občana, který chce znát záměry a cíle, kterých
chtějí zastupitelé dosáhnout a umožní lépe plánovat a hospodařit
s finančními prostředky městyse. Jeho existence je také nutnou
podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací nejen
z národních dotačních titulů, ale také z fondů Evropské unie. Je to
dlouhodobý dokument naznačující záměry městyse na delší období
a je nezbytné s ním neustále pracovat a průběžně ho doplňovat
a aktualizovat.
Prostředky městyse jsou omezené a při tvorbě a následné realizaci
cílů tohoto plánu rozvoje musí být zachována rovnováha mezi tím,
co občané chtějí a tím, co je možné realizovat jak z hlediska finančních zdrojů, tak z hlediska priorit vyplývajících ze současného stavu
věcí. Bude také k němu přihlíženo při sestavování rozpočtu městyse
na další období a při změně územního plánu.
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Volejbal v Nových Dvorech
Dvorech, a to v sobotu 8. 10. dopoledne od 9 hodin. Budete-li mít
volnou chvilku, určitě se přijďte podívat a fandit. Začátkem září
proběhlo také první přátelské derby smíšených družstev Nových
Dvorů a sousedního Jakuba. I když v prvním utkání zvítězilo
družstvo z Jakuba, utkání nepostrádalo náboj a k vidění byly i hezké
volejbalové momenty.
Rád bych také na tomto místě zmínil i to, že se obci podařilo získat
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na vybudování herních
prvků. Ty by měly být postaveny vedle malého hřiště, co možná nejdále od hlavní silnice tak, aby se maminky nemusely o své ratolesti
obávat. V současné době už byly zahájeny práce na instalaci herních
prvků, a předpokládáme, že v průběhu podzimu budou herní prvky
dětem k dispozici.
Důležitým krokem pro další rozvoj hřiště bude vybudování elektrické přípojky. Její vybudování schválilo zastupitelstvo městyse, smlouva s firmou ČEZ již také byla podepsána paní starostkou a předpokládáme, že do deseti měsíců dojde k její realizaci.
Pomalu tak vzniká příjemné místo, které bude moci využít i škola
či družina. Ještě před rokem by mě ani nenapadlo, že se to podaří.
Přejme si tedy, aby se časem obnovily i další sporty jako jsou nohejbal, tenis nebo basketbal.
Ing. Jan Sehnal

Je to už více než rok, kdy se započalo s opravou malého hřiště.
Za tu dobu se díky ochotným občanům povedlo místo nejen
zvelebit, ale i doplnit o nové lavičky, podařilo se zachránit i přilehlou
budovu, která dnes opět slouží sportovním účelům. V nedávné době
přibylo i ochranné pletivo a opravila se původní studna. To vše by
nebylo možné bez ochotných lidí. Nedá mi to, abych nevzpomněl
na sobotní pracovní dopoledne pořádané pod názvem „Akce Z“,
bez kterých bychom dnes nemohli hrát. Ukázalo se, že není nutné
vždy čekat na dotace a ochotu úředníků. Spoustu věcí můžeme
za malého přispění obce zvládnout sami bez dlouhého čekání.
To nejdůležitější ale je, že se začalo pravidelně hrát, a volejbal si mohou jít zahrát i děti. Dospělí hrají volejbal na malém hřišti dvakrát
týdně, a to ve středu od 18 hodin a v neděli od 17 hodin. Tak tomu
bude do konce října, a vítání jsou všichni, kteří si chtějí volejbal zahrát. Děti (6 až 9 let) si mohou zahrát každé pondělí od 17 hodin,
děti (10 - 14 let) pak každou středu od 17 hodin. Bohužel, vzhledem
ke zpoždění s rekonstrukcí tělocvičny, neumíme odhadnout, zda-li
budeme moci organizovat tréninky dětí ve škole, a další možnosti
hraní jsou prozatím v řešení.
Možná někteří z vás zaznamenali, že v minulém školním roce
proběhlo první přátelské utkání v dětském volejbale mezi Novými
Dvory a Jakubem. Tehdy se hrálo v Jakubu a utkání se dětem velmi
líbilo. Rozhodli jsme se tedy, že stejné utkání uspořádáme v Nových

Loučení s prázdninami
V sobotu 27. 8. proběhlo na fotbalovém hřišti tradiční Loučení
s prázdninami. Hlavním programem byly tentokrát atletické
disciplíny, doplněné ještě o střelbu ze vzduchovky. Děti byly
rozděleny do třech kategorií podle věku a soutěžily v hodu
do dálky, skoku do dálky, běhu na 60 m, a v již zmíněné střelbě
ze vzduchovky. V jednotlivých disciplínách získávaly body
podle umístění, ty se pak sečetly a vyhodnotilo se celkové
umístění v jednotlivých kategoriích. Celkem se soutěží zúčastnilo téměř 40 dětí, které i přes horké letní počasí všechny disciplíny absolvovaly. Patří jim velké uznání, neboť počasí lákalo
spíše ke koupání, než ke sportování. I když koupaliště – zatím
- v Nových Dvorech nemáme, o osvěžení studenou vodou nouze nebyla. Za to patří poděkování našim hasičům. Pět nejlepších sportovců z každé kategorie dostalo pamětní poháry
a všichni ostatní sladkosti, které dětem věnoval SK 1933 ČUS
Nové Dvory.
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Na závěr akce si děti ještě zahrály fotbal s dospělými. Jako vždy
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, spolkům
i jednotlivcům, a obětovali svůj volný čas pro obec. Bez pomoci
ochotných lidí bychom nedokázali disciplíny připravit, vždyť
jen za kabinami byly ještě tři týdny před akcí všude metr a půl
vysoké kopřivy. Paní starostka akci v samém závěru kritizovala
s odkazem na mnohem zdařilejší předchozí ročníky. Tady bych
chtěl říct, že smyslem mého působení v kulturní komisi je
nabídnout pestrost v námětech jednotlivých akcí. Podle mého
názoru totiž nemá smysl organizovat stále stejné akce, zejména
v datech, kdy se po okolí konají akce podobné. Další akce bude
zase jiná, i za cenu toho, že třeba nezaujmeme všechny.
V úvahu přichází třeba obnovení „Běhu MUDr. Jana Matyáše“
v lesíku za fotbalovým hřištěm v podzimních či jarních měsících. Jako vždy se budu těšit na vaši účast.
Ing. Jan Sehnal

Jak správně třídit odpad II.
A jsme tu zase, já a můj vnuk, s kterým jsme v předešlém čísle novin třídili plasty, papír, sklo a bioodpad. Nyní si povíme něco
o třídění ostatních odpadů. Ostatním odpadem se rozumí velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, kovový odpad, vysloužilá
elektrozařízení a baterie, také potravinové oleje a dá se říci i textil.

opět malá nápověda:
Potravinové oleje

velkoobjemový odpad
– starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky. Uvedený odpad je možné odvézt každou
sobotu v době od 9:00 – 11:00 hodin do kontejneru,
který je umístěn ve dvoře úřadu městyse. Do kontejneru
nelze ukládat zeminu a suť.

– použité potravinové oleje sbírejte do plastových nádob
a tyto nádoby vhazujte do kontejnerů k tomu určených.

textil
– ošacení mohou občané vkládat do kontejneru na oděvy,
který je umístěný u zdravotního střediska.

nebezpečný odpad
– barvy, laky, lepidla, ředidla, rozpouštědla, pesticidy,
ledničky, azbest, autobaterie, zářivky, chladničky, plechovky
od barev, motorové, převodové oleje – mobilní svoz probíhá
zpravidla dvakrát ročně.

„A babi, kam mají lidi vozit větve, když někdo ořeže
strom?“ „No vidíš, na to bych málem zapomněla. Samozřejmě větve mohou občané odvézt do kontejneru,
který je umístěn na cestě za dvorem budovy úřadu“.
A to je od nás poslední informace o tom „Jak správně třídit
odpad“.
Eva Dítětová a Davídek Šmic

kovový odpad
– dvakrát ročně provádí sbor dobrovolných hasičů sběr
tohoto odpadu.

Vysloužilá
elektrozařízení a baterie
– staré a nefunkční spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému
odběru“. Tyto spotřebiče můžete odkládat každou sobotu
v době od 9:00 – 11:00 hodin do dvora úřadu městyse.
Žárovky odevzdejte do schránky umístěné na chodbě úřadu
městyse (naproti vstupním dveřím na poštu), baterie vhoďte do červené nádoby umístěné v prodejně „U Kedrštů“.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
LETNÍ LOUČENÍ

Každý splněný úkol byl potvrzen ve speciálně vyrobené kartě
a účastníci soutěže pomalováni barvami na obličej, jak jinak
než v indiánském stylu. Poslední soutěží byla výroba vlastního indiánského oblečení.
V závěru společné akce dětí a rodičů v zahradě MŠ zaplál
oheň, na kterém si malí i starší (nechci urazit rodiče výrazem
„staří“), barevně zmalovaní indiáni, opekli špekáčky a společně povečeřeli.
Následovalo odměňování zúčastněných, a poté loučení s našimi předškoláky. Byly jim předány „Pamětní knížky“ a sladkosti.
Ty děti, které chtěly, mohly prožít noc v budově mateřské školy. A to vyžadovalo opravdu notnou dávku odvahy. Děti byly
po soutěžích pořádně špinavé a voda ve sprše tekla téměř
studená. Ale ti, kteří zůstali, to nesli celkem statečně. Den byl
dlouhý a náročný. Ještě pěkná pohádka a pak „dobrou noc,
malí indiánkové“.
Eva Procházková
učitelka MŠ Mašinka

Když se řekne léto, každému z nás se vybaví něco jiného.
Někomu pěkná dovolená u moře, jinému třeba práce na zahrádce.Pro nás, kteří žijeme a pracujeme v prostorách mateřské školy, je léto spojeno s loučením s našimi předškoláky
v závěru školního roku. Letos jsme je pojali v indiánském
stylu.
Akci jsme naplánovali na čtvrtek 30. června – tedy na poslední den školního roku. Dopoledne jsme věnovali výrobě
potřebných rekvizit, v tomto případě indiánských čelenek.
Paní učitelka Verča zajistila z rodinných zdrojů krásně zbarvené slepičí peří, které podtrhlo originalitu dětských výtvorů.
Během odpočinku dětí byla dokončena příprava soutěžních
úkolů pojatých jako indiánská zkouška znalostí, zručnosti
a odvahy.
A pak nastala ta chvíle, kdy jsme na zahradě mateřské školy
odstartovali první ze série úkolů pro děti a jejich rodiče. Ráda
se s vámi podělím o své poznatky ze soutěží. Zjistila jsem,
že rodiče jsou více hraví, než jejich ratolesti. Dalším mým
poznatkem je fakt, že dnešní mladí rodiče nedají bez svých
„chytrých telefonů“ ani ránu. Bylo docela úsměvné, jak vyhledávají informace vedoucí ke splnění úkolu na internetu.

NAŠE ŠKOLA
5. září 2016 byl na naší škole s dvoudenní prodlevou zahájen
nový školní rok. Do jedenácti školních tříd nastoupilo
202 dětí, což je opětovné navýšení jak počtu dětí, tak počtu
tříd. Učit je bude 16 učitelek a učitelů. Školní družina bude mít
3 oddělení s více než 80 žáky, fungovat bude rovněž školní
klub, o jehož naplnění se ještě bude rozhodovat v průběhu
měsíce září, kdy se děti budou moci přihlásit do některého
z nabízených kroužků. Do mateřské školy nastoupilo 25 dětí.
V průběhu hlavních prázdnin došlo na základě naší žádosti
k navýšení kapacity školy a školního klubu až na 240 žáků,
školní družina po navýšení kapacity může nově pojmout
až 90 dětí.

Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci
školy, a jenž nese název „Klíč k životu“. Vedle tohoto programu je již také připraven plán práce na celý školní rok 2016/2017,
zahrnující také nové i tradiční mimoškolní akce pro děti.
V době hlavních prázdnin začaly na škole stavební úpravy
severovýchodního křídla - opravy krovů a střechy, zateplení
stropů, restaurátorské práce nástropních maleb ve dvou
třídách a rekonstrukce stropu tělocvičny. Práce se bohužel
zdržely, takže začátek školního roku musel být o dva pracovní
dny odložen, a rovněž uzavřená tělocvična nám bude při výuce citelně chybět. Ale jsem optimista a věřím, že brzy budou
5
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práce dokončeny a budova školy bude opět v normálním
provozu a to na dalších mnoho let.
Letošní novinkou v provozu školy je zabezpečovací zařízení
vstupu do budovy. Hlavní vchod byl opatřen kovovým
bezpečnostním rámem, takže vrata už nejdou vyrazit,
jak tomu donedávna bylo, a vstup do budovy zajišťuje videotelefon, rozvedený na 4 místa v budově. Před vstupem se můžete
ohlásit ve sborovně, u školníka, ve školní družině v 1. patře,

i ve školní družině v přízemí. Díky tomuto opatření je škola
zabezpečena před vstupem nepovolaných osob a hlavní vchod
bude moci být po celý den uzavřen.
Do nového školního roku přeji všem žákům, rodičům i všem
zaměstnancům školy hodně trpělivosti, chuti a elánu do celoroční náročné práce.
Jan Ingr
ředitel školy

Přechod pro chodce
Taková všední věc jako přechod pro chodce se nestává často
předmětem našich myšlenek. O to může být zamyšlení nad
takovou zdánlivě běžnou věcí zajímavější.
V pondělí 5. září 2016 se otevřely dveře naší základní školy
a děti šly slavnostně po „dvouměsíční přestávce“ opět do školy.
Začal nový školní rok!
Prvňáčkové šli do školy v doprovodu svých rodičů a s obavami,
co je ve škole čeká, jaká bude jejich paní učitelka, jestli si
najdou kamarády. Ti starší již takové starosti určitě neměli.
S největší pravděpodobností se do školy i těšili. Při své cestě
do školy musí mnozí žáci přejít přes přechod pro chodce.
Dozor nad bezpečností dětí na přechodu u základní školy není
žádná slast. Od pondělí do pátku za každého počasí v době
od 7:00 hodin do 8:00 hodin před školou hlídají bezpečnost
žáků paní Slávka Tyrkasová a paní Jaroslava Krásenská. Oblečou si reflexní vestu, nasadí čepici a do ruky vezmou terčík.
Děti ze základní školy si na přítomnost těchto dobrovolnic
zvykly a vnímají je jako nedílnou součást dané lokality, a také
jako osoby, které je denně bezpečně převádí přes přechod
pro chodce. A za to jim patří dík!
Eva Dítětová

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY

Poslední předprázdninové cvičení a zároveň ukončení cvičebního roku září 2015 - červen 2016 pro žákyně a předškolní děti proběhlo
v sokolovně v polovině června.
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Žákyně i předškolní děti obdržely za jejich celoroční snažení pochvalu za hezké cvičení ,drobné dárky a mňaminky.

Ženy a zdrávko ukončily cvičební rok kulturním zážitkem.

Lenka Kratochvílová
7
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KLUB SENIORŮ
Rádi se sejdeme, rádi si spolu posedíme...

Letos v květnu jsme si společně vyjeli do zahradního centra
Hortis u Čáslavi. V červenci jsme si pozvali do zahradní
restaurace Zámecká taneční skupinu děvčat ze ZŠ Nové Dvory
a Lukáše Lázňovského. Připravil pro nás spoustu písniček
našeho mládí a děvčata bezvadně zatančila ve svižném tempu.
V srpnu jsme si poseděli za hřištěm u ohýnku, opekli buřty,
společně zazpívali a pozvali mezi nás kluka s kytarou, který
poprvé v životě zahrál písničku na veřejnosti.
Na září plánujeme pozvat paní Rathauzovou, která má pro nás
připraveno další vyprávění o lidových zvycích na vesnicích
v minulosti, a kdo z mladých muzikantů má chuť nám něco
zahrát, může přijít.
Neseďte sami doma a přijďte mezi nás.
Za Klub seniorů S. Tyrkasová

MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÉ DVORY
Jarní měsíce jsou pro myslivce - jako každý rok - vždy více pracovní - samá brigáda. Proto se každý z myslivců těší na červen,
který je označován jako měsíc myslivosti. Na oslavu měsíce
myslivosti uspořádal náš Myslivecký spolek Nové Dvory
v sobotu 18. 6. 2016 přátelské posezení. Jako každý rok toto
setkání začalo na střelnici na Klukách, kde jsme vyzkoušeli
naše střelecké umění tradiční soutěží ve střelbě z brokovnice.
Ne každému se však úspěšně dařilo trefovat se do rychle létajícího cíle – asfaltových holubů. Putovní pohár si letos odnesl
vítěz soutěže Martin Přibyl, druhé místo si vystřílel p. Dařílek
a třetí byl Koudelka Josef ml. Soutěžilo celkem 23 závodníků.
Po návratu na naši mysliveckou chatu proběhlo vyhlášení
výsledků střelecké soutěže, předání putovního poháru a cen.

Následovalo tradičně občerstvení a volná zábava při harmonice.
Nové Dvory se ve dnech 19. 8. - 21. 8. 2016 staly místem konání vrcholné mezinárodní kynologické akce - 27. ročníku
Memoriálu Jindřicha Steinitze. Soutěže se zúčastnilo 24 ohařů
z České republiky, Německa a Slovenska. Vítězem se stala fena
Agira z Dražovského údolí s vůdcem Jiřím Michlem. Velký dík
patří členům Mysliveckého spolku Nové Dvory, Městysi Nové
Dvory za vstřícnost při organizování této akce, místním restauračním zařízením a všem, kteří přispěli ke zvládnutí této náročné třídenní kynologické akce.
		
Myslivosti zdar
František Valenta
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Sochy v Nových Dvorech
Dnes bych Vás chtěla seznámit z historií soch v Nových Dvorech tak, jak ji uvádí Josef Ledr, novodvorský kronikář, v „Pamětní knize města Nových Dvorů“. Cituji: „Po povýšení na městečko vystavěl hrabě Věžník radnici, dal Nové Dvory dlážditi
a postavil 3 krásné brány, ozdobené bájeslovnými figurami.
Jedna brána stála na konci N. Dvorů směrem k Přelouči (přeloučská), druhá blíž domu č., směrem k Sv. Jakubu (čáslavská)
a třetí směrem ke Kutné Hoře (kutnohorská). (Pozn.) (Z nich
zbyla pouze brána Kutnohorská, kteráž r. 1797 a 1805 opravována byla. V nynější podobě postavena r. 1835. dle nákresu hr.ingeniera Jöndla nákladem 721 zl. 30 kr. víd. č. R. 1851 byly brány
přeloučská a čáslavská odstraněny.)
Brány ty opatřeny byly železným mřížovím po obou stranách,
a odtud vedlo stromořadí kaštanové celým městečkem. A aby
nové městečko i vodou s dostatek opatřeno bylo, postaviti dal hrabě Věžník na náměstí kamennou kašnu, do níž voda z Kamajek
vodovodem, majícím „15 kop trub“ přiváděna byla. Na kašně té,
podoby čtyřbokého hranole, stála socha sv.Františka s menšími
sochami rozličných klášterníků; na rozích vyčnívaly 4 velrybí
tlamy, jimiž voda tekla. Roury do kašny vedly s Kamajek mokřinami přes dvůr u č. 29, kol „Velké hospody“ k vodárně, která stála
v panské zahradě za č. 4. Však již r. 1787 byly roury shnilé
a k opravě nepřikročeno. R. 1864. byla kašna pro sešlosť odstraněna. Škoda! Mnohdy plýtvá se penězi obecními všelijak, ale na
věci veledůležité, k nimž přece zdravá, čistá voda, důležitá to
podmínka zdraví občanů, patří, nebývá peněž. Snad potomci
naší přikročí jednou k zřízení kašny na náměstí!
Konečně r. 1701 postaviti dal Věžník na náměstí sochu P. Marie
na důkaz zbožné vděčnosti za vysvobození od rány morové,
která v letech 1679-1682 v okolí zdejším zuřila a jíž v Čechách
132.000 lidí zahynulo. Pomník ten sestává z podstavce o 3 stupních a štíhlého sloupu, na němž stojí socha P. Marie v nadpřirozené velikosti. Na horním stupni podstavce bylo do r. 1878.
pěkné kamenné sloupové zábradlí, kteréž jmenovaného roku
„pro sešlosť“ odstraněno. (Hlavní důvod však byl, krejcaru nevydati na starožitnou památku. „Veliké šetření má obyčejně za se9
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bou něco nekalého“ praví přísloví, kteréž se v pozdějších letech
osvědčilo.) Na čtyřech rozích podstavce stojí sochy sv. Jana Nep.,
Rocha, Barbory a Sigmunda. Ve výklenku podstavce ku straně
jižní, jest socha sv. Rosálie. Není pamětníka, že by kdy socha
ta důkladně opravována bývala. Dlouho poukazoval pisatel této
pamětní knihy k tomu, aby důležitá tato památka ne snad ze stanoviska náboženského, nýbrž starožitnického opravena a tak zachována byla. Když všecky návrhy v obecním zastupitelství činěné, s účinkem se minuly, přikročili divadelní ochotníci na návrh
měšťana Fr. Pižla, majitele domu vedle radnice, a nížepsaného
spisovatele dějin Novodvorských, aby z výtěžku divadelních představení tato starožitná památka opravena byla. Stalo se tak,
do července r. 1880 vyhráno ke 200 zl., a v měsíci srpnu r. 1880
byla socha ta nákladem 230 zl. opravena. Práci kamenickou,
natěračskou a pozlacovačskou provedl pozlacovač J. Heinrich
z Kutné Hory k úplné spokojenosti. (Dříve nebyla socha P. Marie
pozlacena).

Téhož roku 1701. postavena socha sv. Václava v ulici k Ovčárům,
která dosud stojí. (Pozn. Pozemek před sochou, ač nyní do zahrady potažen, jest obecní).
Socha sv. Václava tedy původně stála na volném prostranství
za čáslavskou bránou.
Cituji ze zápisu zastupitelstva ze dne 19. 6. 1885, kdy si pan
Josef Nemenovský požádal o zakoupení pozemku 14 sáhůq
u sochy sv. Václava: „ Obecní zastupitelstvo se usnáší p. Jos. Nemenovskému oněch 14 sáhů před sochou sv. Václava prodati,
a sice po návrhu p. Jos. Hylského 1 sáh za 3 zl. Výminky činí
si zastupitelstvo tyto: a) Sochu přestaví p. Jos. Nemenovský
ku předu k cestičce v té samé výšce, na témže podstavci na dobrém základě. Socha ta jest majetkem obce a obec si vyhražuje
sochu tuto na věčné časy. Zároveň se podotýká, že socha ta nikdy
do stavení nového (které p. Josef Nemenovský stavěti chce) aneb
někdy budoucně snad zřízeného vestavě-ti se nesmí.“
Socha sv. Floriána byla podle zápisu ve školní kronice ředitele
školy Karla Probsta, při úpravě a opravě budovy pro měšťanskou školu v roce 1938, ze školní zahrady přenesena, darována
faře a umístěna ve výklenku na přední stěně fary. Při úpravě
„Portálu“ pak byly staré a poškozené sochy sv. Barbory
a sv. Nothburgy ze zastrčeného místa u domu truhláře pana
Rudyše čp. 23 (nyní Fejtkovi) přeneseny před faru. Tyto sochy
zůstaly v majetku obce.
Poznámka k Mariánskému sloupu: Škoda, že žádné zastupitelstvo při opravách sloupu nepočítalo i s vyhledáním a nahlédnutím do tajných schránek.
Olga Stehlíková

Socha na straně sv. (sv. Sigmunda) byla od nepaměti bez hlavy.
Při opravě sochy r. 1880 navrhl spisovatel těchto dějin, aby socha
ta upravena byla na sochu Sigmunda, patrona proti ráně morové; neboť celý spodek nasvědčoval tomu, že socha ta mívala
po boku pochvu od meče a v ruce buď lilii neb meč. Tehdejší farář
H. Hamerle chtěl ze sochy míti sv. Floriána, „protože hledí prý
na sochu sv. Floriána v školní zahradě“; než, přes tento „pádný“
důvod přešlo se k dennímu pořádku. Za to ovšem lítaly titule:
neznaboh, kacíř atd. – Sancta simplicitas. Do podstavce všech
soch vložena r. 1880. listina obsahující jména div.ochotníků
a krátký průběh opravy. (Podstavec ten míval totiž v sobě křížem
průlinu, která jen zvenčí jest nyní zazděna.)
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Pro milovníky historie

Masarykovo náměstí
Osobností prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se nebudeme zaobírat, jistě je všem novodvorákům dostatečně známá.
Náměstí, původně bezejmenný rynk nebo rynek, sloužilo
v minulosti obyvatelům k různým slavnostním shromážděním,
ale především k pořádání výročních trhů.
Jak uvádí „Podvysocké listy“ z 12. května 1894 shromáždilo se
na rynku uctyhodné množství dobytka. To byly asi hromady
kravinců a kobližinců! Na dalším trhu to bylo 1300 kusů hovězího dobytka a 300 koní. Export po dráze obnášel 274 kusů.

Po převratu v roce 1948 upadl prezident T. G. Masaryk v nemilost, a tak se členové místního národního výboru rozhodli název Masarykovo náměstí změnit na Náměstí revoluce. Nevím,
jakou revoluci měli členové MNV na mysli, ale mohla to být
revoluce v roce 1848. Když v červnu 1848 v Praze začaly boje
mezi povstalci a Windischgrätzovým vojskem, staly se Nové
Dvory shromaždištěm revolučních gardistů z širokého okolí.
Přitáhli sem ozbrojení obyvatelé Sv. Jakuba, Církvice, Třebešic,
Sv. Kateřiny a Sv. Mikuláše. Část novodvorských gardistů odjela na pomoc pražským povstalcům, ale dojeli jen do Běchovic.
Jakmile vlak v Běchovicích zastavil, vyzvali je husaři, v Běchovicích rozestavení, aby se vzdali. Gardisté spatřili převahu, utíkali do polí, skrývali se v obilí a konečně v noci nastoupili cestu
k domovu. Většina jich dorazila do Nových Dvorů ráno dne
18. června. Tak skončilo tažení do Prahy. Dva novodvorští studenti, Jan Nedvídek, 19-ti letý syn mlynáře a Jindřich Podlipský, 17-ti letý syn sládka, kteří se tohoto dění činně účastnili
a mimo to po „revoluci“ do Občanských Novin prý psali pobuřující články, byli po velikonocích r. 1849 zatknuti a byli předvedeni před vojenský soud na Hradčanech. Oba byli 1 rok
ve vyšetřovací vazbě a konečně byli odsouzeni k smrti provazem, kterýžto trest byl přeměněn v 18-ti letý žalář na pevnosti.
Ale r. 1854 byli J. V. císařem Františkem Josefem I. amnestováni. Z nařízení vojenského soudu byly odvezeny veškeré zbraně
gardy i s bubnem do Královéhradecké pevnosti. Tak skončila
„revoluce“ v Nových Dvorech. (Viz podrobněji Děje panství
a města Nových Dvorů od Josefa Ledra).

V každém politickém zřízení existovaly tak zvané kulty osobnosti. Byla éra císaře Františka Josefa, prezidentů T. G. Masaryka, Eduarda Beneše, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Václava Havla, ale i popraveného novináře Julia Fučíka
nebo nebohého studenta Jana Palacha. Po těchto význačných
osobnostech se pojmenovávaly ulice, náměstí, parky, školy,
divadla, ale i továrny, nádraží nebo letiště. Většinou k těmto
objektům tito lidé neměli vůbec žádný vztah. A tak se také stalo
v Nových Dvorech. V euforii vzniku Československé republiky
se rozhodli radní pojmenovat rynek na Masarykovo náměstí.
13. dubna 1919 byla na náměstí slavnostně vysázena „Lípa svobody“ a náměstí bylo pojmenováno. Vedle lípy byl v roce 1921
postaven pomník padlým v 1. sv. válce. Neobjevil jsem žádnou
písemnou zmínku o návštěvě prezidenta Masaryka v Nových
Dvorech. Ale je možné, že Novými Dvory prezident Masaryk
alespoň projížděl, když jel 23. září 1922 do Nové Lhoty k domku popraveného italského legionáře Bedřicha Havleny. Cestou
se zastavil v Čáslavi a možná i v sousedních Chotusicích, kde se
podepsal do pamětní knihy.

Přišla „sametová revoluce“ v roce 1989, převlékaly se kabáty
a muselo se přejmenovat i náměstí. Ještě v listopadu iniciovalo
OF (Občanské fórum) změnu názvu z Náměstí revoluce
na Masarykovo náměstí. 11. ledna 1990 byly tabulky s novým
názvem umístěny. Úplně zbytečně - když byla sametová „revoluce“ mohlo zůstat i Náměstí „revoluce“. Pokud byla nevyhnutelná změna názvu, mělo se náměstí pojmenovat po osobnostech majících k Novým Dvorům nějaký vztah. Buď „Věžníkovo
náměstí“ po hraběti Bernardu Věžníkovi, majiteli novodvorského panství, který se zasloužil o povýšení Nových Dvorů
na městečko, nebo „Chotkovo náměstí“ po hraběti Janu
Rudolfu Chotkovi, dalším majiteli panství a mecenáši Nových
Dvorů a širokého okolí.
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Definice náměstí z encyklopedického slovníku: Náměstí
(postaru také rynek) označuje volné veřejné prostranství
ve městě, ohraničené zejména přilehlými domy. Často mu
dominuje významná stavba (kostel, radnice, divadlo aj.), v jejich
centru je většinou fontána či kašna, morový sloup, socha či jiný
monument.
Úpravou náměstí plnou vyvýšených ostrůvků a miniparkovišť
charakter volného prostranství náměstí ztratilo a Nové Dvory
de facto o náměstí přišly. Zůstaly jen dvě souběžné vozovky.

Prameny:
- Sobotní noviny „Podvysocké listy“ z r. 1894
- Publikace „Prvé desetiletí tělocvičné jednoty SOKOL
v Nových Dvorech
- Pamětní kniha města Nových Dvorů
- Kronika Chotusic
- Kronika Nových Dvorů
Zpracoval Zdeněk Stehlík

ZPÍVANÁ - PODZIM 2016

nekuřácký salonek restaurace U HÁJKŮ vždy od 20,00 hodin
v pátek 23. 9. 2016 zazpívá Ivo Jahelka

slavný písničkář, který je známý jako „zpívající právník“

21. 10. 2016 zazpívá skupina Cop

česká bluegrassová hudební skupina z Plzně

18. 11. 2016 vystoupí skupina Bon Swing Bohouše Dvořáka
akustický swing a jazz inspirovaný hudbou Django Reinhardta

26. 12. 2016 zahrají Zdeněk Vřešťál, Lukáš Kratochvíl a přátelé – Vánoční besídka

Těšíme se na vás!

Vstupenky lze zakoupit vždy měsíc předem v Obchodě U Kedrštů a nově i přímo v restauraci u Hájků. Kapacita je omezená.

Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 8. 12. 2016; příspěvky je možné zasílat na e-mail Novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.
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